4 dni w Madrycie
4 porty lotnicze do wyboru
TERMIN
28.03 - 31.03
10.05 - 13.05
11.05 - 14.05
07.06 - 10.06
07.06 - 10.06
08.06 - 11.06
20.06 - 23.06
15.08 - 18.08
12.09 - 15.09
20.09 - 23.09
20.09 - 23.09
21.09 - 24.09
26.09 - 29.09

CENA
2099 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
2109 zł/1os.
2039 zł/1os.
2039 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
1799 zł/1os.
2039 zł/1os.

PORT LOTNICZY
WAW - Warszawa Okęcie
WMI - Warszawa Modlin
WRO - Wrocław Strachowice
SXF - Berlin Schönefeld
WMI - Warszawa Modlin
WRO - Wrocław Strachowice
WAW - Warszawa Okęcie
WAW - Warszawa Okęcie
WAW - Warszawa Okęcie
SXF - Berlin Schönefeld
WMI - Warszawa Modlin
WRO - Wrocław Strachowice
WAW - Warszawa Okęcie

ORGANIZATOR
Itaka
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Itaka
Itaka
Itaka
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Matimpex Travel
Itaka

W cenie:
- przelot liniami Ryanair wraz z opłatami lotniskowymi;
- bagaż podręczny o wadze 10 kg i wymiarach 55x40x20 cm oraz dodatkowy mały bagaż podręczny o
wymiarach 40x20x25 cm (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej
walizki);
- transfer lotnisko - hotel - lotnisko;
- 3 noclegi w hotelu 3* w niewielkim oddaleniu od centrum Madrytu; pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV i
telefonem; możliwość 1 dostawki;
- 3 śniadania;
- opieka pilota;
- ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł);
- gwarancja niezmienności ceny.

Cena nie zawiera:
- bagażu głównego do 20 kg - ok. 210 zł/1os. dodanego przy założeniu rezerwacji, zaś 340 zł/1os. po
założeniu rezerwacji;
- orientacyjnego kosztu realizacji programu zwiedzania to ok. 60-80 € (w zależności od wielkości grupy)kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas programu zwiedzania, bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Pałac Królewski, Muzeum Prado) oraz lokalnych
przewodników;
- opcji dla chętnych (stadion, wieczór flamenco) dodatkowo płatne;
- dopłaty za pokój 1-osobowy +500 zł (nie ma możliwości dokwaterowania).

Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł.

Program wycieczki Matimpex Travel:
Dzień 1
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Madrytu. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program
zwiedzania.
Dzień 2-3
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Madrytu - w programie m.in.
- Plac uważany za serce Madrytu i jednocześnie za centrum całej Hiszpanii - Puerta del Sol, wraz z
pomnikiem niedźwiedzia opierającego się o drzewko poziomkowe, który jest jednym z symboli Madrytu
- Spacer królewskim traktem - przepiękny Plaza Mayor, który był sceną dla wielu wydarzeń,
rozgrywających się często w obecności królewskiej pary; Palacio Real - majestatyczna rezydencja
królewska zaprojektowana przez włoskich mistrzów (zwiedzanie wnętrza, jeśli pałac będzie otwarty dla
zwiedzających) oraz pobliska La Almudena - neoklasycystyczna katedra zbudowana na 500-lecie odkrycia
Ameryki
- Monumentalny Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa
- Plaza de Cibeles z ogromnym gmachem Poczty Głównej i fontanną bogini Kybele, spacer bulwarem El
Paseo de Prado do Muzeum Prado, w którym mieści się jedna z najważniejszych światowych kolekcji
malarstwa
- Wizyta na najsłynniejszym madryckim pchlim targu - klimatycznym El Rastro, którego historia sięga
pięciu wieków wstecz (w sezonie letnim)
- Dla chętnych wizyta na stadionie Santiago Bernabeu, którego gospodarzem jest Real Madryt (ok. 20 €)
oraz wieczór flamenco w jednej z madryckich restauracji (ok. 20-30 € w zależności od dnia i restauracji)
- W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. małych
przekąsek tapas, z których słynie choćby gwarne Museo del Jamon, pysznych churros con chocolate czyli
długich ciastek maczanych w gorącej czekoladzie czy cocido - typowo madryckiego gulaszu serwowanego z
chrupiącym chlebem.
W czasie zwiedzania - przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Madrycie to ok. 1520 €). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 4
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

W cenie:
- 3 noclegi w hotelu*** w Madrycie - 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami;
- 3 śniadania;
- przelot liniami PLL LOT;
- bagaż podręczny do 8 kg o wym. 40x55x23 cm i małą torebkę damską lub torbę męską lub laptopa o
wym. 40x35x12 cm;
- bagaż główny 23kg/1os. nieprzekraczający wymiaru 158 cm;
- transfer: lotnisko - hotel - lotnisko vanem, minibusem lub autokarem (zależnie od liczby osób);
- opieka pilota;
- ubezpieczenie KL do 20.000 EUR i NNW do 5.000 PLN.

Cena nie zawiera:
- obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy, bilety komunikacji miejskiej:
ok. 140 EUR;
- opłaty fakultatywne: spektakl flamenco z kolacją: ok. 70 EUR.

Program wycieczki ITAKI:
Dzień 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Madrytu. Transfer do hotelu. Spacer po centrum Madrytu: Gran
Via - główna arteria miasta, a także centrum kulturalne i turystyczne. Wzdłuż "Wielkiej Drogi" można
zobaczyć najbardziej okazałe zabytki miejskiej architektury oraz nowoczesne siedziby międzynarodowych
korporacji. Niezwykły spacer w cieniu majestatycznych budynków z bogato zdobionymi fasadami oraz
gzymsami pełnymi posągów, sprawiających wrażenie jakby tylko na chwilę przysiadły na krawędzi dachów.
Po drodze warto zajrzeć w eleganckie witryny butików, barów tapas oraz restauracji. Powrót do hotelu i
nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Zwiedzanie: Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa, Puerta del Sol - środek Hiszpanii.
Spacer po Plaza Mayor i Madrycie Habsburgów - najstarszej części miasta. Wizyta w Mercado San
Miguel, zabytkowej hali targowej, gdzie skosztować można tapas ze wszystkich regionów Hiszpanii.
Zwiedzanie: kościół św. Izydora, bazylika św. Franciszka, Pałac Królewski - symbol hiszpańskiej
monarchii wraz ze wspaniałymi XIX-wiecznymi ogrodami, katedra Almudena, poświęcona przez papieża
Jana Pawła II. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): spektakl flamenco z kolacją.
Powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Zwiedzanie: Prado - jedno z największych muzeów świata, ze wspaniałą kolekcją dzieł
Velázqueza, Goi i innych znanych artystów, dworzec kolejowy Atocha - arcydzieło architektury kolejowej
XIX w. z tropikalnym ogrodem w holu głównym, który jest ewenementem na skalę światową. Zwiedzanie
stadionu Santiago Bernabéu - siedziby klubu Real Madryt na ponad 81 tys. widzów. Powrót do hotelu,
nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny na zakupy w słynnych galeriach handlowych. Transfer na
lotnisko. Przelot do Polski.

